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الجامعــــة
والتطبيقي

أعل���ن مدير مكت���ب االستش���ارات والدورات 
التدريبية مبركز اللغات باالنابة سعود العبداهلل 
عن عق���د دورة التوفل احمللي والدولي في مركز 
اللغات والتي س���ينتهي التسجيل بها يوم االحد 

23 اجلاري.
وقال العبداهلل ان دورة التوفل دولي، تخص 
طلبة الثانوية العامة وطلبة الدراس���ات العليا � 

املاجس���تير احلاصلني على بعثة دراسية خارج 
الكويت.

وقال ان ما مييز دورات التوفل التي يعقدها مركز 
اللغات هو انه يقدم دورات التوفل ملستوى واحد 
فقط يعد الطالب الجتياز اختبار التوفل على اكمل 
وجه في اقصر وقت وليس لعدد مستويات يضطر 

الطالب الجتيازها لتقدمي اختبار التوفل.

انتهاء التسجيل بدورة التوفل في مركز اللغات 23 الجاري

الخرافي: ندعم تطوير التعليم ومواكبة العلم والتكنولوجيا لمستقبل أبنائنا
خالل االحتفال بتخريج 855 طالباً وطالبة في هيئة التطبيقي

اخلرافي مكرما احدى اخلريجات الرئيس جاسم اخلرافي ود. يعقوب الرفاعي ود. أحمد الفيلكاوي مع بعض اخلريجني املكرمني

االسالمي احلنيف ويؤصل فيهم 
قيم املجتمع الكويتي ويساهم في 
بناء شخصيتهم التي تعود بالنفع 

على وطنهم في نهاية املطاف.
وقال: هنيئا لكم شرف العلم، 
فباألمس بذلت���م اجلهد واليوم 
أمانة  الوع���د، فالكويت  حتقق 
بني أيديكم كون���وا درعا واقية 
لها واحرص���وا على العطاء لها 
بقدر ما أعطتكم من كرمها وخيرها 
واعلموا ان االمانة تقتضي منكم 
العمل اجلاد والتفاني في خدمة 

الوطن »فاهال هال بالكويت«.
من جهتها، قالت الطالبة نور 
الكفيف التي ألقت كلمة اخلريجني: 
اننا ومن قلب عامر بحب الكويت 
يعش���ق ترابها ويزهو مرفرفا 
كعلمه���ا يطيب ل���ي نيابة عن 
زمالئي اخلريجني واخلريجات 
ان أرحب بكم جميعا في احلفل 
الس���ادس خلريجي وخريجات 

كليات الهيئة.
وتكتمل فرحتنا اليوم بالرعاية 
االبوية من رئيس مجلس االمة 
جاسم اخلرافي الذي خصنا بهذا 
التكرمي في يوم يعبر بحق عن 
روح االسرة الكويتية الواحدة، 

فله منا كل احلب والتقدير.

مسار التعليم التطبيقي لتساهم 
في بناء كويت الغد.

اليوم أش���د فرحا  والكويت 
بأبناء هذه االرض الطيبة وثروتها 

احلقيقية في املستقبل.
والرعاي���ة الكرمي���ة للحفل 
السادس من السيد جاسم محمد 
اخلرافي رئيس مجلس االمة امنا 
أبناء  تترجم بصدق.. ح���رص 
الكويت على التالحم والتآخي.

وأكد ان النجاح ال يتمثل فقط 
في احلصول على أعلى الدرجات، 
بل ان النجاح احلقيقي هو شعور 
ذاتي داخلي بتحقيق ما يصبو 
اليه االنس���ان من خير وزيادة 
القدرات  الثقة بالنفس وتنمية 

الذاتية الكامنة.
وهذا ما تس���عى اليه عمادة 
النشاط والرعاية الطالبية فهي 
تهتم ببناء الشخصية املتكاملة 
للطال���ب وتق���دم ل���ه الرعاية 
الطالبية بشتى جوانبها وتنظم 
االنش���طة املختلفة ما يس���اعد 
ابناءن���ا على التأقلم والتعايش 

مع مجتمعهم.
الرعاي���ة الطالبية  ومفهوم 
يتغير وفقا ملتغيرات العصر التي 
يعيشها أبناؤنا فهو يحميهم من 
كل ما هو غريب عن مجتمعهم 

تشهد لها املواقع اجلديدة خاصة في 
منطقتي الشويخ والعارضية.

من جهته، قال عميد النشاط 
والرعاية الطالبية بالهيئة د.أحمد 
الفيلكاوي: ونحن نحتفل بخريجي 
العامة للتعليم  الهيئ���ة  كليات 
التطبيقي والتدريب ال يسعني 
اال ان أعبر عن سعادتنا جميعا 
بهذه النخبة التي آثرت ان تسلك 

التعليمي���ة ف���ي ال���دول الصديقة 
والش���قيقة والعاملية لنتعرف على 
احدث ما يقدم للطلبة في هذا املجال 
من التعليم، وتواصل الهيئة تنفيذ 
خطة طموحة، للبعثات الدراس���ية 
ألبنائها املتميزين، والتي من شأنها 
ان ترتقي مبستواهم التعليمي، وما 
يثلج صدورنا هو ذلك التطور الهائل 
واملتنامي في منش���آت الهيئة التي 

على اس���تحداث برامج دراسية 
جديدة متنح درجة البكالوريوس 
لبعض التخصصات في كليات 
الهيئة، وذلك وفق دراسات متأنية 
تعكف عليها نخبة من اخلبراء 
املتخصصني للتأكد من مدى حاجة 

سوق العمل لها.
وأكد اننا حريصون على توثيق 
عالقاتنا مع نظرائن���ا من الهيئات 

العمل احمللي وتقدم له النموذج 
الق���ادر على األخذ باألس���اليب 

التقنية احلديثة.
وأك���د د.الرفاع���ي انه حتت 
مظلة الدعم املتنامي من السلطة 
السياسية العليا في البالد بقيادة 
صاحب السمو األمير وسمو ولي 
العهد واصلت الهيئة سعيها الدائم 
للتطوير فهي تعكف منذ فترة 

فاملجلس يدعم اي ش���يء من 
وزارة التربية واحلكومة.

وعن تأخير مشروع الشدادية 
قال اخلرافي اننا في مجلس األمة 
خصصنا امليزانية ولكن التأخير 

كان من وزارة األشغال.
م���ن جانبه، ق���ال مدير عام 
الرفاعي: ان  الهيئة د.يعق���وب 
الهيئة تستقبل مؤشرات جناح 
واضحة وهي تضخ لسوق العمل 
احمللي نخبة جديدة من نبت هذا 
البلد الطيب أثروا مسار التعليم 
التطبيقي الذي أصبح ش���ريانا 
حيوي���ا يغذي عص���ب احلياة 
االجتماعي���ة واالقتصادية في 

الكويت.
وأض���اف ان ه���ذا النوع من 
التعلي���م الذي يحظ���ى بتأييد 
حكوم���ي وش���عبي ال حدود له 
تترجمه تل���ك الرعاية الكرمية 
التشريعية  من رئيس السلطة 

في الكويت جاسم اخلرافي.
وأضاف ان س���عادتنا تبلغ 
مداها ونحن نرى هذا النموذج 
من أبنائنا ألنه يؤكد لنا ان الهيئة 
وهي تس���عى لتطوير مناهجها 
وبرامجها التدريسية امنا تخطو 
خطوات واثقة جديدة نحو التأقلم 
املس���تمر مع احتياجات سوق 

محمد المجر
احتفلت الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب صباح امس 
بتخري���ج كوكبة من 855 طالبا 
وطالبة م���ن متفوقيه���ا للعام 
الدراسي 2009/2008 في احلفل 
املوحد الس���ادس حت���ت رعاية 
وحضور رئي���س مجلس األمة 
جاسم اخلرافي ووزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 

احلمود.
في البداية أعرب اخلرافي عن 
سعادته لتواجده بني ابنائه الطلبة 
وهي مناسبة تخرجهم وهي متر 
مرة واحدة في العمر ونقول لهم 
م���ن القلب »ألف مب���روك« لكم 
وآلبائكم وألساتذتكم، مضيفا: اآلن 
أتى دوركم لترفعوا بسواعدكم 
اسم الكويت عاليا وتروا جميل 
الكويت عليكم فالكويت تستحق 

منكم الكثير.
وأض���اف اخلراف���ي: نحن 
ندعم اي اجراء تتخذه السلطة 
التنفيذية في التعليم وفي كل ما 
يتعلق باللوائح التعليمية في 
أساس ومستقبل الكويت يعتمد 
على التعلي���م وكيفية تطوير 
الدراسة والعلم خالل هذا الوقت 
العومل���ة والتكنولوجيا  وقت 

محمد المجر
حت��ت رعاية وزي��رة التربية ووزي��رة التعلي��م العالي د.موضي 
احلمود، افتتاح مدير عام الهيئ��ة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
د.يعق��وب الرفاعي املعرض الفن��ي العام احل��ادي والثالثني لكليات 
ومعاهد الهيئة في صالة املعارض بكلية التربية االساسية بنات )املبنى 

الرئيسي( بالشامية.
وضم املعرض اكثر من 380 عمال فنيا من الرسم بااللوان الزيتية 
واملائية وتش��كيل املعادن واالعمال اخلشبية واعمال النحت واخلزف 
واالش��غال اليدوية وتصميمات الديكور والفنون الزخرفية مبشاركة 
كل من مكتب النش��اط والرعاية الطالبية الذي ضم في ركنه اصحاب 
الهوايات في كليات ومعاهد الهيئة باالضافة الى طلبة س��كن الطالب 
وقس��م التربية الفنية وقس��م التصمي��م الداخلي من كلي��ة التربية 

االساسية.

 وق��ال د.الرفاع��ي ان اس��تمرار املعرض العام بع��د العام للمرة 
الواحدة والثالثني يؤكد اس��تمرارية العط��اء واالبداع واجلهد الطيب 
من ابنائنا وبناتنا باشراف اساتذتهم بكليات ومعاهد الهيئة، وان هذا 
االبداع في اللوحات والتحف الفنية ليس متوقفا على تخصص معني 
متعلق بهذا املجال كقس��م التربية الفنية على س��بيل املثال، بل يؤكد 
ان هن��اك مواهب تتعدى الى التخصصات االخرى في كليات ومعاهد 
الهيئة، وان اس��تغالل تلك املواهب وتشجيعها لكي تبدع من شأنه ان 

يثري الوجه اجلمالي واملشرق للكويت.
من جهته صرح د.احمد الفيلكاوي بأن املعرض س��يقيم االعمال 
الفنية من قبل جلنة محايدة مشكلة من اعضاء هيئة التدريس بقسم 
التربية الفنية والتصميم الداخلي بكلية التربية االساس��ية واجلمعية 
الكويتية للفنون التشكيلية الختيار اللوحات الفائزة وان هناك جوائز 

مالية قيمة للفائزين حتفيزا لهم على االستمرار في االبداع.

380 عمالً فنياً في المعرض الفني الـ 31 بـ »الهيئة«

لقاء تنويري لطلبة الهندسة
في »المهندسين« غداً

املدني���ة، العم���ارة، الكهرب���اء، 
والكمبيوت���ر،  االلكتروني���ات 

امليكانيكا والكهرباء.
الى  اللجنة  وأشارت عضو 
ان فريق العمل أعد كتيبا خاصا 
سيوزع باملجان على احلضور 
يتضمن تعريفا موجزا وبعض 
الفني����ة حول كل  التفاصي����ل 
تخصص هندسي، داعية طالب 
وطالبات الهندسة والبترول الى 
التواجد والتع����رف على مزايا 
مهنة املستقبل وما توفره من 
امكانيات لطالب كلية الهندسة 
وأهمية دورهم في بناء املجتمع 

والدولة.

تقيم جلن���ة الطلبة والبحث 
العلم���ي في جمعية املهندس���ني 
الكويتية مساء غد األربعاء لقاء 
الهندس���ة  تنويريا لطلبة كلية 
والبت���رول ف���ي مق���ر اجلمعية 
ببني���د الق���ار به���دف تعريفهم 
مبزاي���ا كل تخصص هندس���ي 
على حدة، وفرص العمل املتاحة 
واملستقبلية في األسواق احمللية 

لهذا التخصص.
وأوضحت عضو اللجنة م.زينب 
كرم ان هذا اللقاء هو الثاني الذي 
تنظمه اللجنة، وان مجموعة من 
املتخصصني من كلية الهندس���ة 
والبترول واملهندسني األعضاء في 
اجلمعية ومن جهات عمل مختلفة 
سيقومون بالرد على استفسارات 
الطالب والطالبات على مدار ثالث 
ساعات من اخلامسة حتى الثامنة 

من مساء غد.
وأضاف���ت ك���رم ان اجلمعية 
ومن خالل اللجنة حريصة على 
تعريف زمالء املس���تقبل بآفاق 
العم���ل الهندس���ي وأهميته في 
العمرانية واحلضرية  التنمي���ة 
التي تنش���دها البالد، مش���يرة 
الى ان التعريف سيشمل جميع 
الهندس���ية وهي:  التخصصات 

زينب كرم

لجنة العمداء: وقف الدراسة
في الدبلوم العالي للتحكيم التجاري

جراغ: المعرض الهندسي األول يعرض 
أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة

يقام تحت شعار »تكنولوجيا بال حدود«ملتقى الخريجين القدامى اليوم برعاية رئيس الوزراء

عقدت جلنة العمداء اجتماعا برئاسة مدير جامعة 
الكويت د.عبداهلل الفهيد وبحضور األمني العام د.أنور 
اليتامى ونواب املدير وعمداء الكليات امس في قاعة 
اجتماع����ات األمني العام باخلالدية، وفي هذا الصدد 
أعلن الناطق الرس����مي مدير إدارة العالقات العامة 
واإلعالم باجلامعة فيصل مقصيد ان اللجنة ناقشت 
خالل اجتماعها العديد م����ن املوضوعات، واتخذت 

بشأنها التوصيات املناسبة، منها:
� التوصية مبنح الدكتوراه الفخرية من جامعة 

الكويت لعبداللطيف يوسف احلمد.
� وقف الدراس����ة في الدبل����وم العالي للتحكيم 
التجاري، علما بان الدراسة مستمرة بالنسبة للمقيدين 
واملس����تمرين بالدراس����ة حاليا في كلية الدراسات 

العليا.
� التوصية باملوافق����ة على تخصيص موقع في 
احلرم اجلامعي بالشويخ ليكون مقرا دائما للجنة 
الوطنية الس����تخدامات الطاق����ة النووية لألغراض 

السلمية.
� تكليف عميد شؤون الطلبة د.عبدالرحيم ذياب 
بتفعيل الئحة اللباس احملتشم في اجلامعة، وتفعيل 
الضوابط، ومنع ارتداء اللباس غير املناسب باحلرم 

اجلامعي.
� عرض مدير اجلامعة كتاب جتمع حملة الدكتوراه 

بشأن بند االنتداب الكلي ملدة فصلني دراسيني لغير 
غرض التعيني، وبعد املناقشة رفضت جلنة العمداء 
املقترح وأوصت بتطبيق القواعد املعمول بها بشأن 

االنتداب اجلزئي.
� ناقش����ت جلنة العمداء البدائل املقترحة بشأن 
نسب القبول للعام املقبل والتوصية بقيام اللجنة 

املختصة بإعادة النظر في البدائل املقترحة.
� وافق����ت اللجنة على تأجيل تطبيق ش����روط 
التحويل ب����ني الكليات اجلامعية ال����ى بداية العام 
اجلامعي 2011/2010 عل����ى الطلبة الذين مت قبولهم 

آنذاك والدفعات الالحقة.
إلى ذلك، وحتت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد تتشرف جامعة الكويت بإقامة 
»امللتقى الثاني خلريج����ي جامعة الكويت القدامى 
1976/1975، 1977/1976، 1978/1977، وذلك في متام 
الساعة 7.30 من مساء اليوم )الثالثاء( على مسرح 
املغفور له الش����يخ عبداهلل اجلابر الصباح باحلرم 

اجلامعي في الشويخ.
وأعرب د.عبداهلل الفهيد عن س����عادته مبناسبة 
إقامة امللتقى الثاني خلريجي جامعة الكويت القدامى 
م����ن عام 1975 الى عام 1978، مؤكدا ان هذه الرعاية 
تعد تشريفا جلامعة الكويت ودليال على اهتمام سمو 

رئيس مجلس الوزراء باجلامعة وخريجيها.

سعود المطيري
افتتحت كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت 
امس معرضها االلكتروني الهندسي االول حتت 
رعاية عميد الكلية د.طاهر الصحاف وبالتعاون مع 
جمعية مهندسي الكمبيوتر حتت شعار »تكنولوجيا 

بال حدود«.
وقال العميد املساعد للشؤون الطالبية في الكلية 
د.منصور جراغ في تصريح صحافي ان املعرض 
الذي يستمر لثالثة ايام يعرض احدث ما توصلت 
اليه التكنولوجيا في مجال الكمبيوترات احملمولة 
وملحقاتها وخدمات االنترنت واالجهزة الرقمية 

وغيرها من مستلزمات الطلبة العلمية.
واضاف د.ج���راغ ان املع���رض يعتبر االول 
للكمبيوتر من تنظيم جمعية الكمبيوتر االميركية 
)آي.سي.ام( وهي جمعية خاصة بالطلبة، مبينا 
ان هذا املعرض يعد من االنش���طة الطالبية التي 

تقوم بها اجلمعية.
وقال ان املعرض يعرض ادوات واجهزة خاصة 
بالتكنولوجيا واجهزة االتصال واالنترنت بسرعات 

جديدة واجهزة حديثة جدا مش���يرا الى مشاركة 
العديد من اجلهات التي تس���تخدم التكنولوجيا 

والكمبيوتر في اعمالها.
 واعرب عن امله في ان تتكرر مثل هذه املعارض 
التي توفر خدمات وعروضا واس���عارا مناسبة 

للطلبة.
من جهته، قال رئيس جمعية مهندسي الكمبيوتر 
)سي.بي.آي( منس���ي العنزي ان املعرض يخدم 
الطلبة من خالل ع���رض احدث ما توصلت اليه 
التكنولوجيا التي تقدمها كبرى الشركات الرائدة 
في هذا املجال وفي ذات الوقت تقدمي خصومات 

مميزة للطلبة ميكنهم االستفادة منها.
وقال العنزي ان مشاركة الشركة في املعرض 
يعتبر نش���اطا من مجموعة نشاطات تقوم بها 
اجلمعية كتقدمي دورات ملواد الكمبيوتر والكهرباء 
وشبكات »سيسكو« وايضا تقدمي دورة في لغة 
الرحالت  املواقع وتنظي���م  البرمجة وتصمي���م 
امليداني���ة واقامة ورش عمل ومس���ابقات داخل 

الكويت وخارجها.

د.عبداهلل الفهيد ود.أنور اليتامى خالل االجتماع

د.منصور جراغ وجولة على املعرض

الرفاعـي: حريصـون علـى توثيـق عالقاتنـا مـع نظرائنـا مـن الهيئـات التعليميـة لنتعـرف علـى أحـدث مـا يُقـدم للطلبة فـي هـذا المجال

الفرحان: افتتاح فرع مكتبة
الطالب في »الطب« قريبًا

صرح أمني سر رابطة طلبة 
الطب حمد الفرحان ان الرابطة 
انتهت من وضع اللمسات االخيرة 
اخلاصة بتنفيذ مقترحها النشاء 
فرع ملكتبة الطالب في كلية الطب، 
واضاف: قمنا باملتابعة مع ادارة 

االنش���اءات والصيانة في مركز 
العلوم الطبية وجامعة الكويت 
لتوفير املساحات املطلوبة للفرع 
اجلديد وبالتعاون مع مكتب نائب 
مدير اجلامعة ملركز العلوم الطبية 

د.عبداهلل بهبهاني.


